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1. VEPRIMTARIA E KËSHILLIT MBIKËQYRËS TË BANKËS 
SË SHQIPËRISË

Procesi i vendimmarrjes në Bankën e Shqipërisë udhëhiqet nga parimet e ligjshmërisë, 
profesionalizmit, pavarësisë dhe transparencës. Organi më i lartë vendimmarrës dhe 
mbikëqyrës i Bankës së Shqipërisë është Këshilli Mbikëqyrës. Ky organ përbëhet 
prej nëntë anëtarësh të zgjedhur dhe të emëruar nga Kuvendi i Shqipërisë.

Veprimtaria e Këshillit Mbikëqyrës ushtrohet në përputhje me kompetencat 
e përcaktuara në Ligjin “Për Bankën e Shqipërisë”1 dhe në procedurat e 
parashikuara në rregulloren për organizimin dhe funksionimin e këtij organi. 
Këshilli ka përgjegjësinë përfundimtare për të hartuar e miratuar politikën 
monetare. Ai merr vendime për miratimin e rregulloreve e udhëzimeve për 
veprimtarinë bankare, për hartimin e strategjisë së Bankës së Shqipërisë, e 
ndër të tjera, për emërimet e drejtuesve të departamenteve, për strukturën 
organizative, si dhe për përmbushjen e detyrimeve në lidhje me administrimin 
e rrezikut. Në veprimtarinë e tij, Këshilli asistohet nga një komitet i posaçëm, 
të cilit i janë deleguar përgjegjësitë në fushat e auditimit të brendshëm dhe të 
jashtëm. 

Disa nga ngjarjet kryesore në veprimtarinë e Këshillit për vitin 2016 janë: 
(i) miratimi i pasqyrave financiare të Bankës së Shqipërisë në përputhje me 
Standardet Ndërkombëtare të Raportimit Financiar (SNRF); (ii) krijimi dhe 
funksionimi i Njësisë së Administrimit të Projekteve; (iii) krijimi i Komitetit për 
Shpenzimet Kapitale; dhe (iv) krijimi i Njësisë për Administrimin e Rrezikut 
Operacional.

Në vitin 2016, ka pasur një ndryshim në përbërjen e Këshillit. Në korrik, 
Kuvendi vendosi zgjedhjen e një anëtari të ri, z. Arben Malaj, në vend të zj. 
Ermelinda Meksi. Ky ndryshim erdhi si rezultat i dorëheqjes së zj. Meksi.

KËSHILLI SI ORGANI MË I LARTË DREJTUES I BANKËS SË SHQIPËRISË

Gjatë vitit 2016, Këshilli zhvilloi 15 mbledhje. Tetë prej këtyre mbledhjeve 
u përqendruan te shqyrtimi dhe miratimi i politikës monetare, të bazuara në 
4 raporte tremujore dhe 4 raporte të ndërmjetme. Në këto mbledhje, Këshilli 
ka marrë vendim për normën bazë të interesit. Duke filluar prej muajit prill, 
vendimmarrja është shtrirë edhe mbi dy normat e tjera kryesore të interesit që 
ofrojnë lehtësi për administrimin afatshkurtër të likuiditetit për bankat: normën e 
depozitës njëditore dhe normën e kredisë njëditore. 

1 Ligji nr. 8269, datë 23.12.1997, “Për Bankën e Shqipërisë”. 
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Për të siguruar një ndarje efektive të përgjegjësive për stabilitetin monetar dhe 
atë financiar, katër mbledhje të tjera janë përqendruar në trajtimin e çështjeve 
të lidhura me mbikëqyrjen bankare dhe stabilitetin e sistemit financiar. Mbledhje 
të veçanta janë zhvilluar edhe për: (i) miratimin e Raportit Vjetor 2015; (ii) 
miratimin e pasqyrave financiare; dhe (iii) miratimin e buxhetit të Bankës së 
Shqipërisë.
 

a. Vendimmarrja 

Këshilli ka kompetencë miratimin e të gjitha vendimeve, rregulloreve dhe 
udhëzimeve me zbatim të përgjithshëm që nxirren nga Banka e Shqipërisë. 
Gjatë vitit 2016, janë miratuar 136 vendime, prej të cilave, 82 ishin akte të 
miratuara për herë të parë dhe 54 ndryshime ose plotësime aktesh ekzistuese. 
Këshilli ka miratuar 63 rregullore (prej të cilave 26 ishin të reja, 35 ndryshime 
rregulloresh ekzistuese dhe 2 ishin udhëzime), të ndara sipas fushave të 
veprimtarisë së bankës. 20 prej këtyre akteve ishin rregullore të brendshme për 
organizimin dhe funksionimin e departamenteve. 

Aktet e mësipërme janë nxjerrë në përmbushje të detyrave të Këshillit, siç 
përcaktohen në Ligjin për Bankën e Shqipërisë, si: (i) stabiliteti monetar; (ii) 
licencimi, rregullimi dhe mbikëqyrja e bankave dhe institucioneve të tjera 
financiare; dhe (iii) ofrimi i infrastrukturës financiare (emisioni i kartëmonedhës 
dhe monedhës; shlyerja e pagesave, kleringu i pagesave dhe i titujve, si dhe 
mbikëqyrja e sistemeve të pagesave). 

b. Organizimi i brendshëm 

Ligji për Bankën e Shqipërisë përcakton se Këshilli është përgjegjës për: (i) 
miratimin e rregulloreve të brendshme të bankës; (ii) përcaktimin e strukturës 
organizative; dhe (iii) miratimin e drejtuesve të departamenteve dhe përcaktimin 
e kushteve të punësimit në Bankën e Shqipërisë. Mbi këtë bazë, janë miratuar 
ndryshime në strukturën organizative (dhe në rregulloret e funksionimit) të 
disa departamenteve si: Departamenti i Burimeve Njerëzore, Departamenti 
i Mbikëqyrjes, Departamenti i Emisionit dhe Departamenti i Sigurimit dhe 
Mbrojtjes. 

Në përfundim të periudhave përkatëse të provës, Këshilli miratoi emërimin e: (i) 
drejtorit të Departamentit të Burimeve Njerëzore; (ii) drejtorit të Departamentit 
të Mbikëqyrjes; (iii) drejtorit të Departamentit të Administrimit; (iv) drejtorit të 
Departamentit të Teknologjisë së Informacionit; dhe (v) drejtorit të Departamentit 
të Emisionit. 

c. Buxheti

Ligji për BSH-në e ngarkon gjithashtu Këshillin me miratimin e buxhetit, të 
politikave të administrimit dhe procedurave të përdorimit të mjeteve financiare 
për realizimin e veprimtarisë operative të institucionit. Në korrik, u miratua 
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rregullorja e re për buxhetimin, e cila forcon bashkërendimin e procesit të 
hartimit të buxhetit, si dhe planifikimin dhe kontrollin e shpenzimeve kapitale 
në BSH. 
 
Në dhjetor, Këshilli miratoi buxhetin vjetor 2017. Për herë të parë, bazuar 
në harmonizimin e kuadrit rregullativ të buxhetimit me praktikat më të mira 
vendase dhe të huaja, buxheti përfshiu parashikimin për vitin pasardhës 
(2017) dhe për dy vitet e mëpasshëm (2018 dhe 2019). Buxheti u miratua 
në përputhje me objektivat e Strategjisë Afatmesme të Zhvillimit të BSH-së, si 
dhe me parashikimet e departamenteve për të ardhurat dhe shpenzimet për 
vitet 2018 dhe 2019. Buxheti afatmesëm përmban zëra të detajuar për vitin 
e parë financiar dhe zëra përmbledhës dhe orientues për vitin e dytë dhe të 
tretë pasardhës. Periudha planifikuese e buxhetit afatmesëm përputhet me ato 
të sistemit buxhetor të Republikës së Shqipërisë (Programi Buxhetor Afatmesëm). 
Buxheti afatmesëm do të rishikohet çdo vit.

KËSHILLI SI ORGANI MË I LARTË MBIKËQYRËS I BANKËS SË SHQIPËRISË

Një vëmendje e veçantë, gjatë vitit 2016, i është kushtuar përgjegjësive 
mbikëqyrëse të Këshillit mbi politikat, administrimin dhe operacionet e BSH-
së. Për sigurimin e respektimit korrekt të ligjit dhe akteve të tjera që rregullojnë 
veprimtarinë e përditshme të institucionit, Këshilli është informuar rregullisht nga 
hallkat e kontrollit të brendshëm dhe të jashtëm.

a. Kontrolli i brendshëm 

Kontrolli i brendshëm është një veprimtari e pavarur nga administrimi që ofron 
vlerësim, raportim dhe objektivizëm, si dhe përfshin funksionet e përputhshmërisë, 
auditimit të brendshëm dhe administrimit të rrezikut. 

i. Kontrolli mbi administrimin 

Sipas ligjit për BSH-në, Guvernatori përgjigjet përpara Këshillit për zbatimin 
e vendimeve të miratuara, si dhe për drejtimin, kontrollin dhe mbikëqyrjen 
mbi administrimin dhe operacionet e BSH-së. Administratorët (Guvernatori dhe 
dy zëvendësguvernatorët) kanë informuar çdo muaj Këshillin Mbikëqyrës mbi 
zhvillimet ekonomike, financiare dhe monetare, në përmbushje të detyrimeve 
ligjore. Këshilli është informuar edhe mbi politikat e administrimit të institucionit 
dhe mënyrat e përdorimit të mjeteve financiare për realizimin e veprimtarisë 
operative të BSH-së. Çdo muaj është paraqitur informacion mbi pozicionin 
dhe rezultatin financiar të BSH-së dhe mbi ecurinë e administrimit të rezervës 
valutore. 

ii. Veprimtaria e Komitetit të Auditit 

Në funksion të rritjes së eficiencës, funksionet e auditimit të brendshëm dhe të 
jashtëm bashkërendohen prej Komitetit të Auditit. Ky komitet është përgjegjës 
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për: (i) procesin e raportimit financiar; (ii) sistemin e kontrollit të brendshëm; (iii) 
auditin e brendshëm dhe të jashtëm; si dhe (iv) përputhshmërinë me aktet ligjore 
dhe nënligjore në fuqi.

Komiteti përbëhet nga 3 anëtarë të jashtëm të Këshillit: z. Petraq Milo (Kryetar), 
zj. Ela Golemi dhe zj. Denada Prifti. Anëtarët janë emëruar, me vendim të 
Këshillit, në maj 2015, për një periudhë trevjeçare. Ata mund të rizgjidhen 
vetëm një herë. Si rregull, Komiteti i Auditit zhvillon, të paktën, katër mbledhje 
në vit. Gjatë 2016-ës, Komiteti i Auditit u mblodh shtatë herë. Mbledhjet 
kanë për qëllim të lehtësojnë komunikimin ndërmjet anëtarëve të Komitetit, 
Inspektorit të Përgjithshëm dhe punonjësve të Departamentit të Kontrollit, si dhe 
auditorit të jashtëm të pavarur. Të gjitha mbledhjet janë zhvilluar pa praninë e 
administratorëve.

Komiteti i Auditit është takuar rregullisht me Inspektorin e Përgjithshëm. Në këto 
takime është diskutuar organizimi i Departamentit të Kontrollit dhe plani vjetor 
i auditimit. Një vëmendje e veçantë i është kushtuar burimeve të nevojshme 
njerëzore dhe financiare për përmbushjen e planit vjetor. Si rezultat i këtyre 
takimeve, anëtarët e Komitetit kanë krijuar një kuptim më të qartë të sistemeve 
të kontrollit të brendshëm dhe administrimit të rreziqeve në BSH. 

Komiteti i Auditit dhe, më pas, Këshilli janë informuar rregullisht mbi gjetjet dhe 
rekomandimet e auditimeve të Departamentit të Kontrollit, të cilat ofrojnë një 
garanci të pavarur mbi efektivitetin dhe cilësinë e sistemeve të mësipërme.

Në mars, Komiteti i Auditit ka ftuar auditorin e jashtëm (KPMG) për të diskutuar 
mbi auditimin për vitin 2015 dhe certifikimin e pasqyrave financiare. Anëtarët 
e Komitetit janë interesuar veçanërisht për kuptimin e kushteve të angazhimit 
të auditimit – të përshkruara në letrën e angazhimit – përfshirë edhe objektivin 
e auditimit dhe përgjegjësitë e auditorit dhe administrimit të BSH-së. Komiteti 
është njohur nga afër me: (i) strategjinë dhe rezultatet e auditimit; (ii) aftësitë 
e nevojshme për përmbushjen e procedurave të planifikuara; (iii) shkallën e 
shfrytëzimit të punës së auditorëve të brendshëm; (iv) vlerësimin e auditorit të 
jashtëm për raportimin financiar në BSH; dhe (v) çdo çështje tjetër me rëndësi 
të dalë gjatë auditimit. 

Takimet me drejtuesin e departamentit përgjegjës për financën janë përqendruar 
te ecuria e përgatitjes së pasqyrave financiare në përputhje me SNRF-të dhe 
shmangiet krahasuar me politikat ekzistuese kontabël të BSH-së, si dhe te 
cilësia dhe kontrolli i brendshëm mbi raportimin financiar. Gjithashtu, Komiteti 
i Auditit është informuar rregullisht nga drejtuesi i departamentit përgjegjës për 
financën, mbi ecurinë e procesit të auditimit të jashtëm.

Së fundi, në interes të përmirësimit të vazhdueshëm të punës dhe aftësive të 
tij, Komiteti i Auditit ka kryer vizita pune dhe ka shkëmbyer eksperiencë me 
homologët e tij në institucione prestigjioze ndërkombëtare, si Banka e Francës 
dhe Banka e Holandës.
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iii. Auditimi i brendshëm 

Inspektori i Përgjithshëm dhe Departamenti i Kontrollit kontrollojnë dhe i 
paraqesin Këshillit raporte e rekomandime për llogaritë dhe regjistrat, si dhe 
për procedurat buxhetore, kontabël dhe kontrollet e BSH-së. 

Bazuar në Politikën e Auditimit të Brendshëm, në shkurt, Këshilli miratoi, për 
herë të parë, planin vjetor të veprimtarisë së Inspektorit të Përgjithshëm dhe 
Departamentit të Kontrollit. Ky plan ishte miratuar paraprakisht nga Komiteti i 
Auditit.

Plani vjetor i punës mbështetet në standardet ndërkombëtare të auditimit 
të brendshëm dhe në vlerësimin e përditësuar të rrezikut për funksionet e 
identifikuara në universin e rishikuar të auditimit. Ai reflekton edhe sugjerimet 
e Këshillit Mbikëqyrës, Komitetit të Auditit dhe administratorëve lidhur me 
funksionet/proceset që nevojiten të auditohen, apo kërkesat për këshillim/
investigim mbi çështje specifike, si dhe në buxhetin e disponueshëm për vitin.

iv. Administrimi i rrezikut

Në korrik, Këshilli miratoi, për herë të parë, Politikën e Administrimit të Rrezikut 
Operacional në BSH, një kuadër gjithëpërfshirës për identifikimin, vlerësimin, 
kontrollin, administrimin dhe ndjekjen e integruar të rrezikut operacional në nivel 
institucioni. Ky dokument përcakton objektivat, burimet dhe parimet bazë të 
administrimit të rrezikut, vendosjen e linjave të raportimit, si dhe përgjegjësitë e 
njësive të përfshira. Mbi këtë bazë, në gusht, u miratuan rregullat e organizimit 
dhe funksionimit të Njësisë së Administrimit të Rrezikut Operacional. Njësia 
është në varësi të Inspektorit të Përgjithshëm dhe përgjigjet për bashkërendimin 
e veprimtarive për administrimin e rrezikut në BSH. Për këtë qëllim, njësia 
kontribuon në miradministrimin e pasigurive dhe informon procesin vendimmarrës 
mbi administrimin e rreziqeve që mund të pengojnë arritjen e objektivave të 
BSH-së apo të kenë ndikime negative financiare dhe/ose reputacionale.

b. Kontrolli i jashtëm

Sipas ligjit për BSH-në, pasqyrat financiare të BSH-së auditohen nga auditorë 
të pavarur të jashtëm, prej institucioneve audituese të njohura në arenën 
ndërkombëtare, që caktohen nga Këshilli. Auditorët shprehin opinionin e tyre, 
nëse pasqyrat financiare paraqesin në mënyrë të vërtetë dhe të sinqertë situatën 
financiare të BSH-së, në përputhje me SNRF-të.

v. Kontrollori i pavarur i jashtëm

Auditori i jashtëm auditon pasqyrat financiare të BSH-së për të ofruar siguri 
të arsyeshme se ato nuk kanë anomali materiale, si pasojë e mashtrimit apo 
gabimit. Kjo i mundëson auditorit të jashtëm një rol kyç në ruajtjen e besimit të 
tregjeve financiare dhe publikut në pasqyrat financiare të BSH-së. 
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Komiteti i Auditit kontribuon në këtë proces përmes komunikimit dhe dialogut të 
vazhdueshëm me auditorin e jashtëm gjatë gjithë ciklit të auditimit. Ky komunikim 
përqendrohet te çështjet kryesore të dala gjatë auditimit dhe mënyrat e zgjidhjes 
së tyre, si dhe te përfundimet mbi çështjet e rëndësishme të kontabilitetit dhe 
auditimit. 

vi. Kontrolli financiar

Këshilli është njohur dhe ka diskutuar edhe raportin e Kontrollit të Lartë të Shtetit 
për vitin 2015, për të siguruar që rekomandimet e shprehura në të respektojnë 
parimin e pavarësisë institucionale të bankës qendrore. Gjithashtu, Këshilli 
është informuar periodikisht mbi masat e marra nga departamentet e BSH-së 
për adresimin e këtyre rekomandimeve.

LLOGARIDHËNIA DHE TRANSPARENCA

Gjatë vitit 2016, Këshilli ka përmbushur rregullisht detyrimet e llogaridhënies 
së Bankës së Shqipërisë ndaj Kuvendit dhe detyrimet e transparencës ndaj 
publikut, sistemit financiar dhe mediave. 

Ligji për Bankën e Shqipërisë i jep Këshillit kompetencën për të miratuar të 
gjitha raportet që Banka i paraqet Kuvendit ose Këshillit të Ministrave. Këto 
raporte shpjegojnë vendimmarrjen e Bankës së Shqipërisë dhe performancën 
e realizuar prej saj në përmbushjen e objektivave ligjorë. 

a. Miratimi i raportit vjetor 

Banka e Shqipërisë përgatit raportin dhe pasqyrat financiare në fund të çdo 
viti financiar, të cilat publikohen, pas miratimit nga Këshilli. Në mars, Këshilli 
miratoi dhe dërgoi në Kuvend Raportin Vjetor 2015, i cili përshkruan gjendjen 
ekonomiko-financiare të vendit dhe veprimtarinë e Bankës së Shqipërisë gjatë 
vitit në fjalë. Raporti përmbante një informacion të detajuar mbi realizimin e 
objektivave të Bankës së Shqipërisë në fushën e politikës monetare, stabilitetit 
financiar dhe mbikëqyrjes bankare, si dhe përdorimin e burimeve njerëzore 
dhe financiare. 

Për herë të parë, Raportit Vjetor iu bashkëlidh një informacion për veprimtarinë 
dhe rezultatet vjetore të Departamentit të Kontrollit për periudhën janar-dhjetor 
2015. Ky është një hap i rëndësishëm në drejtim të forcimit të llogaridhënies 
së institucionit.

b. Miratimi i pasqyrave financiare 

Pjesë përbërëse e Raportit Vjetor ishin edhe pasqyrat financiare dhe opinioni 
i auditorit të pavarur të jashtëm, bazuar në auditimin e kryer në përputhje me 
Standardet Ndërkombëtare të Auditimit.
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Miratimi i pasqyrave financiare në përputhje me SNRF-të ishte një ndër 
prioritetet më të rëndësishme të Bankës së Shqipërisë për vitin 2015, që 
buronte nga Ligji për Kontabilitetin dhe Pasqyrat Financiare dhe nga Ligji për 
Bankën e Shqipërisë. Ai ka qenë një rekomandim i vazhdueshëm i Inspektorit 
të Përgjithshëm, misioneve Safeguards Assessment të FMN-së dhe Kontrollit të 
Lartë të Shtetit ndër vite.

c. Shpërndarja e fitimit 

Në mars, Këshilli miratoi pozicionin financiar të Bankës së Shqipërisë për vitin 
2015, në përputhje me (SNRF), dhe shpërndarjen e fitimit. Fitimi neto nga 
aktiviteti i Bankës së Shqipërisë për vitin 2015 ishte 1,894,920,824.13 lekë. 
Këshilli vendosi veçimin nga fitimi të një fondi rezervë prej 800 milionë lekësh 
për të përballuar situata të papritura financiare me të cilat mund të përballet 
Banka e Shqipërisë, të cilat mund të ndikojnë veprimtarinë normale të saj. 

Ky fond u llogarit nga parashikimet e buxhetit trevjeçar 2016-2018 dhe 
vlerësimet mbi zhvillimet dhe pasiguritë në tregjet financiare ndërkombëtare, 
të cilat tregojnë se kthimi nga investimet në aktive të denominuara në Euro ka 
mundësi të lartë të jetë në territor negativ.

d. Raportimi për Kuvendin dhe Këshillin e Ministrave

Ligji për Bankën e Shqipërisë detyron publikimin, çdo tre muaj, të një opinioni 
të detajuar mbi gjendjen e ekonomisë dhe, çdo gjashtë muaj, të një deklarate 
për kërcënimet ndaj stabilitetit të sistemit financiar. Mbi këtë bazë, në muajt 
shkurt, maj, gusht dhe nëntor, Këshilli ka miratuar raportet tremujore të politikës 
monetare që përbëjnë instrumentin kryesor të llogaridhënies dhe transparencës 
në fushën e politikës monetare. Këto raporte paraqesin një tablo gjithëpërfshirëse 
të zhvillimeve të fundit makroekonomike dhe faktorëve që ndikojnë në ecurinë e 
çmimeve të konsumit në vend.

Gjithashtu, në mars dhe në shtator, u miratuan raportet gjashtëmujore të 
stabilitetit financiar, të cilat paraqesin vlerësimet e Bankës së Shqipërisë për 
zhvillimet e sistemit financiar shqiptar, theksojnë rreziqet potenciale ndaj 
stabilitetit financiar dhe japin rekomandime në lidhje me masat e nevojshme 
për të reduktuar rreziqet. Raportet i janë dërguar Kuvendit, Këshillit të Ministrave 
dhe institucioneve të tjera qendrore.


